Maturitní tematické okruhy z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
MZ 2022
1) Člověk jako osobnost, psychický vývoj jedince, učení, rizikové chování a prevence
2) Psychologie jako věda, hlavní psychologické teorie a směry
3) Kultura a světová náboženství, víra a atheismus, náboženství a církve, hmotná a duchovní
kultura, kulturní instituce v ČR a v regionu
4) Společenská kultura – principy a normy kulturního chování, společenská výchova, kultura
bydlení, odívání, funkce reklamy a její vliv na životní styl
5) Globální změny a problémy lidské populace, ochrana životního prostředí v ČR a ve světě, výchova
k trvale udržitelnému rozvoji
6) Socializace, sociální nerovnost, sociální status a mobilita, struktura společnosti, společnost
tradiční a moderní, pozdně moderní společnost, česká společnost
7) Společenský vývoj, sociální vztahy, útvary, postavení mužů a žen, sociální nerovnost a chudoba
v současné společnosti, sociální komunikace
8) Rasy, etnika, národy a národnost, majority a minority ve společnosti, elity a jejich úloha,
migranti, azylanti, multikulturní soužití
9) Ekonomie a její význam pro člověka, tržní mechanismus, podnikání, národní hospodářství a úloha
státu v tržní ekonomice
10) Hlavní oblasti světa práce, charakteristické znaky práce, trh práce a jeho vývojové trendy,
požadavky zaměstnavatelů, zákoník práce
11) Daňová soustava, peníze, mzdy, majetek a jeho nabývání, rozhodování o finančních záležitostech
jedince a rodiny
12) Stát, jeho znaky, funkce a formy, státy na počátku 21. století, český stát
13) Politika, politologie, politický radikalismus a extremismus, mládež a extremismus
14) Politický systém v ČR, politické strany, volby a volební systémy
15) Občanská společnost, státní správa a samospráva, struktura veřejné správy, občanské ctnosti
potřebné pro demokracii a multikulturní soužití
16) Právo a spravedlnost, právní stát, Ústava ČR, Lidská práva, právní řád, právní vztahy
17) Občanské právo, správní řízení, trestní právo, trestní odpovědnost, kriminalita
18) Základní filosofická paradigmata, Klíčové etapy a směry filozofického myšlení
19) Základy etiky a teorie mravního jednání, morálka, mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování
a odpovědnost, životní postoje a hodnotová orientace
20) Velmoci, vyspělé státy, rozvojové země a jejich problémy, konflikty v soudobém světě,
mezinárodní vztahy, evropská integrace

